
 

HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR 

Collegium Nobilium Croaticum 

 

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje: 
 

 u ponedjeljak, 26. ožujka 2018. u 18 i 30 sati 
 

u naše prostorije u Zagrebu, Teslina ulica 13/1 koje će održati 
 

DR. SC. ROBERT SKENDEROVIĆ, 
viši znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest, 

 

pod naslovom: 
 

ZNANJEM DO ODRŽIVOG RAZVOJA – ODNOS VLASTELINA PREMA 

UPRAVLJANJU ŠUMAMA U TROJEDNICI 

 

 

Porast stanovništva, urbanizacija i povećanje gospodarske aktivnosti ugrozili su europske šume u 
ranome novom vijeku. Od tada se u mnogim europskim državama pojavljuju prve odredbe kojima 
vlasti nastoje regulirati eksploataciju drvne građe i tako sačuvati šumski fond. Kontinentalna 
Hrvatska obilovala je šumama, a zbog slabe naseljenosti i sporog procesa urbanizacije problem 
eksploatiranja šumskog fonda zapravo nije postojao sve do 19. stoljeća. Ipak, već u 18. stoljeću 
stvara se zakonodavni okvir održivog upravljanja šumskim resursima, a u isto vrijeme započinje i 
organiziranje šumarske službe. Druga polovica 18. stoljeća vrijeme je i kada se hrvatsko-slavonski 
plemići-vlastelini sve više počinju zanimati za unaprjeđivanje gospodarenja na njihovim 
vlastelinstvima. U razdoblju druge polovice 18. i prve polovice 19. stoljeća vlastelini su zbog 
konjunkture žitne trgovine nastojali unaprijediti ratarsku proizvodnju na alodijima. Polovicom 19. 
stoljeća žitna trgovina gubi privlačnost zbog konkurencije američkog i ukrajinskog žita, ali tada se 
zbog izgradnje željezničke mreže otvara prilika za sudjelovanje u trgovini drvnom građom. Kvalitetno 
drvo iz Hrvatske i Slavonije bilo je vrijedna roba na europskom tržištu. Naročito je velik interes vladao 
za tzv. „slavonski hrast“.  Dotad gotovo netaknute hrastove šume našle su svoje tržište, a naprednija 
tehnologija sječe i transporta drvne građe omogućavala je velike kapacitete proizvodnje. 
Eksploatacija drvne građe bila je velika, ali je ipak bila nadzirana. U tome su veliku ulogu imali 
hrvatski šumarski stručnjaci i hrvatsko-slavonski vlastelini koji su tijekom 19. stoljeća učili kako na 
poduzetnički način voditi vlastite zemljoposjede. Uočljivi su brojni tadašnji primjeri u kojima su 
vlastelini zapošljavali šumarske stručnjake koji su organizirali održivu vlastelinsku eksploataciju 
drvne građe. Neki od tih šumara bili su najodličniji stručnjaci, istaknuti voditelji hrvatsko-slavonskog 
šumarskog „stališa“, pravi inovatori i znanstvenici. Među njima najpoznatije je ime Adolfa 
Danhelovskog, ravnatelja imanja i šumarnika svih dobara  obitelji Prandau.  
 

ŽIVOTOPIS 

 

Robert Skenderović rođen je 14. svibnja 1972. godine u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu i srednju 
školu. Godine 1997. diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Poslijediplomski studij povijesti pohađao je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, gdje je 2002. godine obranio magistarski rad pod naslovom „Stanovništvo Požege 1699.-
1781. prema matičnim knjigama“ (mentor prof. dr. Filip Potrebica), a 2005. na istom je fakultetu 
obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj terezijanskih reformi na demografski razvoj 



slavonskog Provincijala“ (mentorica prof. dr. Božena Vranješ-Šoljan). Godine 1998. godine 
zaposlen je kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest, a od 2007. kao znanstvenik u 
institutskoj Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. 

 

 

 

 

U razdoblju 1998.-2014. radio je kao suradnik na znanstvenim projektima „Utvrde i krajiška obrana 
– 17. i 18. stoljeće“, „Političke ideologije, stranke, vjere i institucije u Hrvata u XIX. i XX. stoljeću“ i 
„Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: putevi modernizacije“. Od godine 
2015. voditelj je četverogodišnje istraživačkog projekta „Od prašuma do oranica: povijest 
antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća“. 

Autor je dvije knjige „Najstarija matična knjiga brodske župe Presvetog Trojstva (1701.-1735.), 
Slavonski Brod, 2012. i „Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do 
raspada Austro-Ugarske Monarhije“, Subotica-Slavonski Brod, 2017. Urednik je triju zbornika i autor 
dvaju srednjoškolskih udžbenika. Tijekom dosadašnjeg znanstvenog rada sudjelovao je na preko 
četrdeset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova i napisao više od četrdeset znanstvenih 
radova.  

Područja znanstvenog interesa kojima se bavi jesu: povijesna demografija, povijest Crkve, povijest 
slavonsko-podunavskog prostora, povijest okoliša. 

 

 

   Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati 
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